Aan: de leden van het Algemeen Bestuur van het CAW, de bestuurssecretariaten en griffies
cc: de leden van het Contactpersonenoverleg
Aan: de college’s en gemeenteraden van de in het CAW deelnemende gemeenten
In de afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest die leiden tot de noodzaak om de
tekst van de gemeenschappelijke regeling CAW te wijzigen. Bij deze ontwikkelingen zijn de
colleges en raden van de deelnemende gemeenten actief betrokken. De meest recente
aanpassing van de tekst van de gemeenschappelijke regeling dateert uit 2019. De belangrijkste
aanpassingen op dat moment betroffen aanpassingen met betrekking tot het aangaan van
gemeentelijke (individuele) dvo’s met HVC in plaats van de CAW-dvo met HVC. Ook de
bevoegdheden voor (o.a.) het opstellen van afvalbeleidsplannen en afvalstoffenverordeningen is
bij de wijzigingen in 2019 weer terug gegaan van het CAW naar de deelnemende gemeenten.
In 2020 heeft het AB-CAW de uitkomst van het Toekomstonderzoek CAW aan u voorgelegd met
daarbij (o.a.) het volgende advies:
1.
een individueel aandeelhouderschap van de 7 Westfriese gemeenten in HVC.
2.
het CAW om te vormen tot “Afvalbeheer Westfriesland”, die beheerorganisatie is voor de
stortplaats Westwoud en intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid, DVO- en
aandeelhouderzaken.
De deelnemende gemeenten hebben unaniem met dit advies ingestemd. Het AB-CAW heeft
vervolgens in haar vergadering van 9 september j.l. overeenkomstig dit advies besloten.
De belangrijkste wijzigingen in de voorgestelde wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke
regeling hebben betrekking op het aanpassen van de tekst in lijn met bovenstaande
besluitvorming. Deze wijzigingen betreffen o.a. de gewijzigde taakomschrijving en de
naamswijziging. Daarnaast zijn wijzigingen doorgevoerd in verband met de overdracht van de
secretariaatstaken van HVC naar de SED.
In tegenstelling tot de ‘oude’ gemeenschappelijke regeling, is er in de nieuwe gemeenschappelijke
regeling geen sprake meer van het overdragen van raadsbevoegdheden. De nieuwe regeling
bevat uitsluitend collegebevoegdheden waardoor er sprake is van het uittreden van de raden.
Het AB-CAW verzoekt de college’s tot vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling
Afvalbeheer Westfriesland 2020.
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